Nieuwsbrief
Rehobothschool Loosdrecht, 18 december 2017

Nieuws uit het team
Corine Griffioen en Karin van Dijk nemen per 1 februari
afscheid van onze school. Hoewel ze altijd met veel plezier
bij ons hebben gewerkt, hebben ze nu voor een nieuwe
uitdaging gekozen. Gelukkig hebben we een nieuwe collega
gevonden. Haar naam is Anneke Duit. Ze is een enthousiaste
ervaren collega. Ze vindt het erg leuk om op de
Rehobothschool in groep 6/7 te gaan werken.
Het leuke Sinterklaasfeest ligt weer achter ons.
Het was een groot succes, mede dankzij onze geweldige
activiteitencommissie!

Kerstfeest
Het thema van onze methode Trefwoord is dit jaar: geven.
In het kerstevangelie van Matteüs zien we dat terug in de
wijze mannen die met drie koninklijke geschenken de nieuwe
koning eer bewijzen. Dit kind is Jezus. Trefwoord wil met het
kerstthema de ervaring van de kinderen aandacht geven en
ontvangen verdiepen. Dat is belangrijk in een cultuur waarin
kinderen ook bezig zijn met nemen. Geven is onbaatzuchtig,
het eigenbelang staat nu niet voorop. Door iemand iets te
geven, druk je jouw waardering uit voor een ander.
Op donderdag 21 december 2017 nodigen wij alle kinderen
uit voor een feestelijk kerstdiner bij ons op school. Onder
muzikale begeleiding ontvangen wij u graag op het plein
vanaf 17.00 uur.
Tussen 17.00 uur en 17.10 uur gaan de kinderen naar hun lokaal
om te luisteren naar het kerstverhaal verteld door de kinderen
van groep 8. Daarna gaan zij genieten van een heerlijk
kerstdiner. Via de klassenouders ontvangt u hierover
informatie. Voor de ouders is er een hapje en drankje op het
plein. Om 17.15 uur komen kinderen uit groep 8 naar buiten
en vertellen het kerstverhaal aan de ouders. Hierna gaan de
kinderen van groep 8 weer terug naar hun eigen klas. Op het
plein start het kerstkoortje.
Om 17.30 uur begint het kerstdiner voor de kinderen.
Om 18.15 uur komen alle kinderen naar buiten. We zingen
samen met het koor verschillende kerstliederen.
Om 18.30 uur lopen alle kinderen terug naar hun eigen klas.
Ouders mogen hun kind in de klas ophalen.
We hopen op een mooie avond!
Op vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Agenda
21 december
Kerstviering
22 december
Alle kinderen zijn
vrij om 12.00 uur
23 december 2017
t/m 7 januari 2018
Kerstvakantie
8 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie

Rehobothschool
Laan van
Eikenrode 51
1231 BN

Schoenendoosactie
Beste ouders en verzorgers, Wat een enorm aantal dozen
stonden er in onze gemeenschapsruimte. Hartelijk dank
voor het meedoen met onze actie. 131 dozen hebben
we naar het depot in Amersfoort gebracht waaronder 30
dozen met een digitaalbericht .We zijn benieuwd welke
leerling het eerst een bericht krijgt. Wilt u dat via de
leerkracht aan ons doorgeven? Bij het depot vertelden
ze dat de dozen pas eind Januari in containers per schip
worden vervoerd en eerst worden gecontroleerd op
voedsel en snoep. Wilt U een uitdeelfilmpje bekijken van
vorig jaar ga dan naar schoenmaatjes@edukans.nl
De eerste berichten worden pas Februari /April verwacht.
Francisca Duijst

Leesactiviteiten

Op 24 januari is het nationale voorleesontbijt. Alle kinderen
mogen dan als ontbijt een boterham en een pakje drinken
meenemen naar school. De groepen 1 en 2 gaan daarna
aan de slag met de voorleesdagen. De groepen 3 t/m 8
gaan aan de slag met poëzie.

Hartelijk dank!
Veel dank voor uw hulp tijdens de afgelopen periode.
Namens het team wens ik u fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

